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CONVITE PARA SUPERVISORES DE ESTÁGIO  

OBRIGATÓRIO NÃO PRESENCIAL-RETIFICAÇÃO  

  

  

A Pró-reitoria de Ensino de Graduação da Universidade Federal da Bahia  

(PROGRAD-UFBA) convida PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

das redes Federais, Estaduais e Municipais e educadores de Organizações 

Não-Governamentais sem fins lucrativos, para supervisionar estudantes de 

licenciatura em estágio obrigatório na modalidade não presencial, sob orientação 

do docente da UFBA.  

  

Essa ação tem como OBJETIVOS:  

1) oferecer oportunidades de formação implicada com os desafios atuais para 

estudantes dos cursos de Licenciatura;  

2) apoiar o trabalho remoto realizado por profissionais da Educação Básica e 

por educadores de Organizações Não-Governamentais sem fins lucrativos que 

desenvolvam atividades de ensino complementares à Educação Básica, de forma 

não presencial; e  

3) contribuir para mitigar os efeitos do distanciamento social sobre a 

aprendizagem do público da Educação Básica.  

  

Os estagiários estarão aptos a participar em ATIVIDADES REMOTAS,  

MEDIADAS  POR  TECNOLOGIA  DE  INFORMAÇÃO  E  

COMUNICAÇÃO, atuando junto ao profissional supervisor no 

desenvolvimento de ações educacionais, tais como elaboração de 

planejamento pedagógico, realização de jornadas pedagógicas, reuniões de 

docentes e coordenação pedagógica, elaboração de material didático, aulas 

síncronas e/ou assíncronas, acompanhamento pedagógico do público da 

Educação Básica.  

  

Para se inscrever como SUPERVISOR DE ESTÁGIO, a pessoa interessada 

deverá atender aos seguintes REQUISITOS:  

I - ser profissional do magistério da Educação Básica, em exercício na rede 

pública de ensino, ou educador vinculado a Organizações não Governamentais  
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(ONG) sem fins lucrativos que desenvolvam atividades educativas 

complementares à Educação Básica;  

II - estar desenvolvendo atividades de ensino de forma não presencial, 

direcionadas ao público da Educação Básica;  

III - possuir formação ou experiência comprovada que corresponda à área de 

Estágio que irá supervisionar;  

IV - Possuir anuência da direção da Unidade Escolar ou da ONG à qual está 

vinculado.  

  

A demanda de estágios na UFBA, neste semestre, é para as áreas de 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

GEOGRAFIA, HISTÓRIA, QUÍMICA, LÍNGUA PORTUGUESA e 

COMPUTAÇÃO.  

 

A manifestação de interesse ocorrerá, exclusivamente, por meio eletrônico, no 

período de 09 a 25 de março deste. O professor/educador deverá preencher 

formulário eletrônico, anexar cópia do currículo profissional, anuência da 

direção da Unidade Escolar ou da ONG e diploma de graduação e pós-graduação 

(caso disponha). O formulário está disponível no seguinte endereço: 

https://forms.gle/gpbEr5PF7bWnAbiw8  

 

A lista de profissionais que atuarão como supervisores será divulgada no dia 30 

de março no site www.prograd.ufba.br, podendo ser atualizada quando houver 

novas vagas.  

 

A efetivação da parceria será condicionada à natureza dos estágios e às vagas 

ofertadas pelos respectivos Departamentos de alocação dos estágios das 

respectivas áreas durante o semestre 2021.1, levando-se em consideração a atual 

situação. Para a área de Computação, o(a) supervisor(a) poderá atuar em 

qualquer área/disciplina, desde que em efetivo exercício da docência.  

 

A formalização da relação de estágio obrigatório se dará por meio da assinatura 

de um termo de compromisso e elaboração de um plano de trabalho, sem ônus 

financeiro para os envolvidos.  
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No caso de dúvidas e/ou mais informações, por favor entrar em contato através 

do e-mail: epa.prograd@ufba.br.  

 

Salvador/BA, 09 de março de 2021.  

  

 
PENILDON SILVA FILHO  

Pró-Reitor de Ensino de Graduação  
Universidade Federal da Bahia  
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